
РІЗДВО У ВІННИЦІ 

Маршрут: Київ – с. Стрижавка – Вінниця – Бердичів – Верхівня – Київ 

Дати: 25-27.12.2020; 07-09.01.2021 

Тривалість: 3 дні/2 ночі 

 

1 ДЕНЬ 

7:00 Виїжджаємо до Вінниці. Якщо погода буде гарною, по дорозі заїдемо в село Старе Солотвино, де 

знаходиться дуже гарний штучний острівець з будиночком, який місцеві жителі романтично величають 

Островом Любові. 

Наступний пункт нашої подорожі - ставка Гітлера Верфольф.  

Виїжджаємо в Вінницю.  

13:30 Смачний обід в одному з колоритних вінницьких кафе (факультативно). 

Заселяємось в один з найкращих місцевих готелів. 

15:30-17:30 Захоплююча оглядова екскурсія по Вінниці. 

Вільний час, під час якого радимо відвідати кілька особливо цікавих місць: Музей моделей транспорту; 

Авто-Мото-Вело-Фото-Теле-Радіо музей. 

2 ДЕНЬ 

Снідаємо в готелі.  

9:30 Виїжджаємо в Музей Пирогова. Захоплююча екскурсія в садибі-музеї знаменитого лікаря М.І. 

Пирогова. 

Після екскурсії зробимо зупинку у Винному домі Гігінешвілі, де можна придбати чудові місцеві вина. 

13:30 Повертаємося назад до Вінниці в готель / центр міста. Вільний час на обід. 

15:00 Зустрічаємося поруч з готелем «Франція». 

Екскурсія «Глибоке занурення», під час якої ми спустимося в підземелля костелу Пресвятої Діви Марії 

Ангельської. 

3 ДЕНЬ 

Снідаємо в готелі, виселяємось та виїжджаємо до Бердичева. Наступним пунктом нашої програми стане 

екскурсія до Бердичева, в старовинний і дуже колоритний храм - монастир Босих Кармелітів. 

13:30 Обід (факультативно) 

Переїзд до Верхівні. Ми побуваємо в музеї Бальзака.  

17:00 Ну ось і все, програма нашого туру підходить до свого завершення. 

19:30 Орієнтовно в цей час приїжджаємо до Києва, на станцію метро Житомирська. 

 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ: СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО: 

- Транспортний супровід 

- Адміністративний і екскурсійний супровід 

- Проживання в готелі Франція 4* 2 ночі 

- 2 сніданки (шведська лінія) 

- Оглядова екскурсія по Вінниці 

- Екскурсійне обслуговування по Ставці Гітлера 

«Вервольф» 

 

- Вхідні квитки: 

• Музей-садиба М. І. Пирогова, аптека, мавзолей - 

140грн/дор, 70грн/дит 

• Пан Заваркин та син - 60грн/дор, 30грн/дит 

• Музей моделей транспорту - 20грн/дор, 10грн/дит 

• Музей ретро авто техніки - 30грн 

• Музей "Оноре де Бальзака" - 15грн/дор, 10грн/дит 

• Костел Босих Кармелітов - благодійний внесок 

• Ставка Гітлера - дорослі 30 грн./ос, діти до 18 р. – 10 грн. 

студенти – 20 грн, фотозйомка – 20 грн, відеозйомка – 30 

грн; 

• Костел Святої Діви Марії Ангельської - благодійний внесок 

дорослі 70 грн/ос., студенти, пенсіонери - 50 грн/ос., діти - 

35 грн/ос. 

Обід у Вінниці – від 100 грн/ос. 

Обід в Бердичеві – від 115 грн/ос. 

Страхування - 10грн/доба 

 


